Journaal
22 oktober 2021
Voorwoord directeur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u het eerste Campus Journaal van dit schooljaar. Het Campus Journaal wordt met
regelmaat uitgegeven en hierin kijken we terug en vooruit. Er staat leuke, maar ook belangrijke informatie
in. In dit Campus journaal sta ik stil bij:
- Agenda komende weken
- Verschillende terugblikken op de afgelopen maanden
- Nationale schoolontbijt
- Gratis bibliotheekpassen
- Inhaalmiddag 4 november
- Vuurwerk
- Voorlichtingsavonden en meeloopmiddagen
Mocht u over bepaalde onderwerpen meer informatie willen of vragen hebben, voel u dan vrij om te
mailen naar ons info-adres, info@campus013.nl .
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
Directeur

Agenda komende weken
25 t/m 29 oktober
4 november
8 november
12 november
25 & 26 november
26 november
29 november t/m
3 december
7 & 8 december
23 december
24 december

Herfstvakantie
Inhaalmiddag vanaf 12:00u – leerlingen zonder inhaaltoetsen vrij
Studiemiddag medewerkers – leerlingen vanaf 12:00u vrij
Studiereis Rijksmuseum (op inschrijving)
Eerste twee stagedagen leerjaar 2
Kunstvakken Dag leerjaar 4
Flexweek 1 met onder andere dag 3 en 4 van de stage leerjaar 2, stage leerjaar 4 en
verschillende schoolreizen
JINC sollicitatietraining leerjaar 4
Kerstviering leerlingen
Kerstviering medewerkers – leerlingen vrij

Nieuws en belangrijke informatie vanuit de school
Nationaal schoolontbijt
In het kader van ‘De Gezonde School’ doen wij op vrijdag 5 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt
met leerjaar 1. Alle leerlingen van leerjaar 1 krijgen tijdens de eerste twee lesuren een lekker ontbijtje in
de aula. Zo leren de leerlingen hoe belangrijk ontbijt is en welke producten gezond zijn om (in de
ochtend) te eten. U hoeft op die dag als ouder van een eerstejaars leerling dus niet te zorgen voor een
ontbijt. Voor de zekerheid kunt u eventuele allergieën aan de mentor doorgeven. U hoeft uiteraard
niet te zorgen voor bordjes, bekers of bestek.
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Gratis bibliotheekpassen
Campus 013 werkt samen met de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Dat betekent dat al onze leerlingen een
gratis bibliotheekpas krijgen! De abonnementen van de leerlingen die al een pasje hadden, zijn verlengd.
De eerstejaars en zij-instromers krijgen in de komende weken hun nieuwe pasje uitgereikt. Een
abonnement op de bibliotheek maakt de wereld van onze leerlingen groter!

Terugblik op introductiekamp leerjaar 1
Voor de eerste keer organiseerde Campus 013 voor leerjaar 1 een leuk introductiekamp. De helft van onze
brugklassers overnachtten in week 40 in kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers en halverwege de
week was de andere helft aan de beurt! Met leuke activiteiten maar ook vooral door gezellig samen te zijn,
hebben onze leerlingen en medewerkers elkaar nóg beter leren kennen. Het was een zeer geslaagde week.

Terugblik op pompoenen voor Halloween
Op 18 oktober was onze plantenkas veranderd in een enge
Halloween-ruimte met decoratie, pompoenen en
spannende muziek! Hier mochten drie groepen leerlingen
meer dan 35 pompoenen uithollen en prachtige Jack-OLanterns maken. Met de resten werd er vervolgens
overheerlijke pompoensoep gemaakt. De pompoenen die
niet mee naar huis gingen, griezelen nu in onze schooltuin!
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Inhaalmiddag 4 november
Op donderdag 4 november staat een inhaalmiddag gepland vanaf 12:00u voor alle leerlingen die in de
afgelopen tijd een toets gemist hebben. De vakdocent spreekt samen met de leerling een tijdstip af voor
het inhalen van de gemiste toets. Het kan zijn dat een leerling op die middag meerdere toetsen moet
maken om alles in te kunnen halen. Alle inhaaltoetsen worden ook in Magister genoteerd, zodat u ook kunt
zien of uw kind naar de inhaalmiddag moet komen. Wanneer uw kind toetsen moet inhalen, dan is dit
verplicht. Wanneer uw kind niets hoeft in te halen, dan is hij/zij vanaf 12:00u vrij.
Vuurwerk
Samen met de politie, buurtpreventie en gemeente Tilburg zorgen wij ervoor dat op het terrein van de
school en in de omgeving van de Stappegoorweg geen vuurwerk afgestoken wordt buiten de wettelijk
toegestane tijdstippen. Samen met politie en halt besteden we ook aandacht aan dit onderwerp op school.
Op Campus 013 is elke vorm van vuurwerk niet toegestaan. Het bezit en afsteken van verboden vuurwerk is
strafbaar. Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verbodenvuurwerk-vanaf-2020 .
Voorlichtingsavonden en meeloopmiddagen
In november en december hebben we verschillende meeloopmiddagen en voorlichtingsavonden gepland
voor leerlingen uit het basisonderwijs. De inschrijvingen voor de meeloopmiddag gaan ongelooflijk goed.
Sterker nog, alle middagen zitten al vol! Een geweldig succes. Daarom plakken we er nog 3
meeloopmiddagen achteraan. Ook voor de voorlichtingsavonden zijn er al een hoop inschrijvingen. Mocht
u kennissen hebben met kinderen in groep 8 van de basisschool, voel u dan vrij om dit te vertellen. Op
https://www.campus013.nl/nieuwe-leerlingen vindt u en uw eventuele kennis alle informatie.

Terugblik op de Dansmarathon SBS 6
SBS6 stond vorige week in het teken van ‘De Dansmarathon’. Een danswedstrijd waarbij koppels 50 uur
moesten proberen te dansen om prijzengeld te winnen én waarbij meteen het longfonds werd gesteund.
Onze docent Lichamelijk Opvoeding Tamara Kathmann deed ook mee met haar partner en kwam hartstikke
ver! Helaas niet het einde gehaald door een blessure, maar we zijn natuurlijk enorm trots op haar. Onze
leerlingen zijn die week ook langsgegaan om haar aan te moedigen en mochten zelfs even op het
danspodium staan!

